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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē
2018.gada 25.jūlijā

Nr.17
(protokols Nr.12, 7.punkts)

Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi Nr.17 “Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma
sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Lielvārdes novada
Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma (turpmāk – Laukums) sabiedriskās kārtības
noteikumus.
2. Laukums atrodas Lielvārdē, Lielvārdes novadā un tā shēma noteikta Noteikumu
pielikumā.
3. Noteikumu mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu personu atpūtas iespējas
Laukumā paredzētajā teritorijā labiekārtotā vidē, saglabājot tā estētisko, ainavisko,
ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību.
4. Laukuma izveidošanas mērķis ir veicināt personu rekreācijas iespējas un tūrisma
attīstību, saglabāt to nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt Laukuma teritorijas
līdzsvarotu attīstību, kā arī novērst kultūrvēsturiskās vides degradāciju.
II. LAUKUMA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
5. Laukumā aizliegtas jebkādas darbības, kas nav atbilstošas Noteikumu 4.punkta
norādītajam mērķim, kā arī var izmainīt vai ietekmēt kultūrvēsturiskās vides īpatnības,
ainavas elementus, ekoloģisko un estētisko vērtību.
6. Laukumā aizliegts arī:
6.1. veikt komercdarbību bez Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
rakstiskas atļaujas saņemšanas;
6.2. izvietot jebkāda veida reklāmu bez Pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas;
6.3. patvaļīgi ierīkot izziņas atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, kā arī
nometnes, atpūtas vietas vai t.ml.;
6.4. iznīcināt un/vai bojāt dabisko zemsedzi, apstādījumus un teritoriju;
6.5. lietot alkoholiskos un enerģijas dzērienus, izņemot gadījumus, kad publiska
pasākuma laikā atļauta alkoholisko un enerģijas dzērienu tirdzniecība;
6.6. smēķēt, ja tam nav īpaši ierādīta vieta;
6.7. iebraukt ar jebkāda veida transportlīdzekli bez Pašvaldības rakstiskas atļaujas
saņemšanas, izņemot velosipēdus;
6.8. patvaļīgi pārveidot aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas;
6.9. bojāt norādes, informatīvās zīmes un cita veida aprīkojumu;

6.10.
ievest suņus bez pavadas un uzpurņa;
7. Papildus Noteikumu 6.punktā noteiktajiem aizliegumiem personai ir pienākums
Laukumā:
7.1. neatstāt bez uzraudzības mantas;
7.2. ievērot sadzīves uzvedības, tīrības, sanitārās, ugunsdrošības un vides aizsardzības
normas;
7.3. atturēties no jebkādas darbības un/vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citām
personām, apdraud savu vai citu personu veselību un/vai drošību;
7.4. nekavējoties informēt policiju par jebkāda veida prettiesiskām darbībām Laukumā
(Pašvaldības policijas dežūrtālrunis darba laikā 26538811, Valsts policijas tālrunis
ārpus Pašvaldības policijas darba laika 110);
7.5. nekavējoties informēt Pašvaldību par Laukuma bojāšanu un/vai iznīcināšanu
(tālruņa Nr.65053370, e – pasta adrese: dome@lielvarde.lv).
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
8. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic Pašvaldības pilnvaroti pārstāvji
un Pašvaldības policija.
Domes priekšsēdētāja
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